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BAB IV  

KEPUTUSAN PEMERNTAH YAMAN 

MEMBERIKAN UNDANGAN INTERVENSI 

MILITER PADA ARAB SAUDI 

 Bab ini akan membahas mengenai keputusan 
pemerintah Yaman untuk meminta bantuan dari Arab Saudi 

setelah Yaman mengalami masa-masa sulit dalam 

pemerintahannya. Dalam pengambilan alih Sana’a dan pusat 
pemerintahan yang sebelumnya sempat direbut oleh Houthi 

pada tahun 2015 Pemerintah Yaman memutuskan untuk 

meminta bantuan intervensi militer pada Arab Saudi. 

Keputusan tersebut diambil dari kalkulasi untung-rugi yang 
dilakukan oleh pemerintah Yaman. Setelah permintaan 

bantuan intervensi militer, Arab Saudi mebangun koalisi 

kawasan untuk membantu Yaman dan akan dijelaskan 
berbagai serangan dilakukan koalisi yang dibangun oleh Arab 

Saudi untuk melawan Houthi.  

A. Permintaan Bantuan Intervensi militer Arab 

Saudi di Yaman Sebagai Tindakan Efektif Untuk 

Menjaga Kedaulatan Secara Cepat 

Kedaulatan negara adalah elemen penting dan juga 
merupakan salah satu pilar utama dalam rangka 

mempertahankan suatu negara agar tetap berdiri tegak sebagai 

sebuah negara. Guna menjamin kedaulatan negara, 
pemerintah perlu menjaga integritas territorial, integritas 

ideologi dan juga keselamatan warga negara untuk 

mempertahankan sistem negara yang yang dimilikinya. 

Karena kondisi sosial dan politik yang terus berubah, maka 
bagaimana pertahanan negara tersebut dibangun harus terus 

berkembang sesuai perkembangan zaman. Keamanan saat ini 

menjadi masalah utama dari pertikaian politik ketika aktor-
aktor politik tertentu mengancam atau menggunakan 
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kekuatannya untuk mendapatkan keinginannya dari pihak 

lainnya (Almstrom, 2015). 
Keamanan sendiri adalah fenomena yang diciptakan oleh 

kehendak atau tindakan manusia itu sendiri. Dalam konsepsi 

klasik keamanan lebih diartikan sebagai upaya menjaga 

integritas wilayah negara dari ancaman eksternal maupun 
ancaman internal. Selain mengenai ancaman internal, 

keamanan berkembang untuk menjaga integritas sosial, 

ekonomi dan juga ideologi (E.A.Kolodziej, 2005). Sebagai 
negara merdeka, Pemerintah Yaman merasa harus 

mempertahankan kedaulatannya di tanah Yaman. Dengan 

kedaulatan yang dimilikinya Pemerintah Yaman memiliki hak 
dan kemampuan untuk membuat dan menegakkan aturan di 

negaranya. Hal tersebut dikarenakan sudah merupakan bagian 

dari tanggung jawab Pemerintah untuk menjaga 

kedaulatannya. Pemerintah harus mampu menegakkan 
kedaulatannya untuk melindungi warganya dan mencegah 

adanya ancaman terhadap perdamaian dunia. Meski memiliki 

pada dasarnya kedaulatan memiliki prinsip non-intervensi 
dalam masalah domestik, namun intervensi juga 

memungkinkan dilakukan terhadap negara yang tidak mampu 

menjalankan tanggung jawabnya atas kedaulatan yang 
dimilikinya (Duignan, 2019). 

Salah satu faktor terpenting bagi sebuah negara berdaulat 

adalah keamanan nasionalnya, dalam menjaga keamanan 

nasional dapat dilakukan penggunaan kuasa atas ekonomi dan 
militer, selain itu dapat dilakukan dengan membangun 

hubungan diplomasi baik secara damai maupun perang. 

Keamanan nasional ini baik secara ideologi maupun dalam hal 
militer (Grizold, 1994). Dalam memenuhi kebutuhan untuk 

mempertahankan keamanan tersebut Pemerintah Yaman 

memanfaatkan berbagai hubungan kerjasama yang 

dimilikinya.  
Saat gejolak politik di wilayah Arab terjadi, Yaman juga 

menjadi salah satu negara yang terkena dampaknya, dimana 
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terdapat kelompok radikal yang bernama Houthi mulai 

melakukan pemberontakan pada pemerintahan yang sah. 
Kelompok Houthi ini menginginkan Yaman yang sebelumnya 

bermazhab Sunni untuk lebih condong pada mazhab Syiah. 

Hal tersebut tentu akan  mengancam ideologi negara Yaman. 

Untuk mencapai kepentingannya, kelompok Houthi berusaha 
mengambil kendali atas pemerintahan Yaman. Mulanya 

Houthi menguasai ibukota Yaman, Sana’a lalu terus bergerak 

ke wilayah-wilayah lainnya hingga pada tahun 2015 Houthi 
mampu mengambil alih kekuasaan pemerintah di Yaman. Saat 

ini wilayah barat Yaman mayoritas telah dikuasai oleh Houthi 

(Murphy, 2015). 
Dalam mengambil alih kekuasaan dan menjaga 

kedaulatannya, pemeritah Yaman meminta bantuan pada Arab 

Saudi untuk melakukan intervensi militer dalam konflik 

Pemerintah Yaman dengan Houthi. Meski kehadiran Arab 
Saudi mengancam kredibilitas pemerintah dalam 

mempertahankan kedaulatannya, namun Arab Saudi adalah 

negara yang memiliki hubungan yang baik dengan Yaman 
serta Pemerintah Yaman merasa bahwa Arab Saudi mampu 

membantu Yaman untuk segera menyelesaikan permasalahan 

di negaranya. Hal tersebut juga dikarenakan pusat militer 
Yaman telah dikuasai oleh pasukan Houthi sebelumnya pada 

saat Houthi mampu menguasai Bandar udara dan ibukota 

Sana’a (AlArabiya, 2015). Dalam menangani Houthi yang 

merupakan kelompok bersenjata, Pemerintah Yaman 
memerlukan bantuan militer untuk terus menjaga keamanan 

dan juga kedaulatan negaranya. Maka dari itu menteri luar 

negeri Yaman, Riad Yassin meminta bantuan pada Arab 
Saudi (Beck, 2015). 

Arab Saudi sendiri merupakan negara yang kaya akan 

minyak bumi dan juga memiliki kekuatan militer yang kuat 

serta persenjataan yang canggih. Arab Saudi juga telah 
menjadi pembeli senjata terbesar kedua di dunia. Angkatan 

Bersenjata Arab Saudi (SAAF) sendiri merupakan salah satu 
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pasukan pertahanan dengan dana terbaik di dunia dengan 

menduduki peringkat ketiga di dunia dalam penganggaran 
pertahanan militer (nan tian, 2019). Arab Saudi sendiri 

memiliki anggaran militer sebanyak 82,9 Milliar US Dollar. 

Arab Saudi juga memiliki kekuatan militer dengan 230.000 

personel militer, 100.000  personel Garda Nasional dan juga 
24.500 personel paramiliter (Global Fire Power, 2019). Sejak 

tahun 2010 Arab Saudi menjadi negara importir senjata 

terbesar kedua di dunia, dimana Arab Saudi telah membali 72 
pesawat tempur dari Inggris, 154 pesawat tempur dari 

Amerika Serikat dan 38 helikopter tempur dari Amerika 

Serikat, 4 pesawat tanker dari Spanyol dan lebih dari 600 
kendaraan lapis baja dari Kanada (Siemon T. Wezeman, 

2014). Negara-negara pemasok senjata utama di Arab Saudi 

adalah Amerika Serikat dan juga Inggris, dimana Inggris 

sudah menjadi negara pemasok senjata pada Arab Saudi sejak 
tahun 1965. Sejak tahun 1985 Inggris telah memasok pesawat 

militer dan peralatan militer lainnya sebagai bagian dari 

kesepakatan senjata jangka panjang Al-Yamamah yang 
diperkirakan £43 miliar pada 2006 (O'Connell, 2006). 

Angkatan Udara Arab Saudi sendiri memiliki 15 lapangan 

terbang militer aktif. Arab Saudi juga memiliki sekitar 300 
pesawat tempur Topan dan Tornado. Dalam pertahanan udara 

Arab Saudi juga memiliki 17 radar tiga dimensi jarak jauh 

General Electric AN / FPS-117, 6 radar taktis Northrop 

Grumman AN / TPS-43, dan sistem rudal pertahanan udara 
HAWK (Library of Congress, 2006). Selain itu, Arab Saudi 

juga memiliki Pasukan Rudal Stategis yang merupakan salah 

satu rahasia besar Arab Saudi dimana tidak diketahui 
mengenai anggaran tahunan dan juga jumlah personelnya. 

Pasukan Rudal Strategis Kerajaan Saudi (RSSMF) dilengkapi 

dengan rudal Dongfeng DF-3A (CSS-2) Tiongkok yang dijual 

ke Arab Saudi oleh Tiongkok. RSSMF juga memiliki 
pangkalan rudal balistik Al-Watah yang canggih terletak 

sejauh 200 km barat daya Riyadh, selain itu ada juga 
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pangkalan rudal balistik Al Sulayyil yang terletak 450 km 

barat daya Riyadh dan juga pangkalan Al Jufair yang terletak 
sejauh 90 km di selatan Riyadh (Library of Congress, 2006). 

Arab Saudi juga memiliki kota-kota militernya sendiri seperti 

Kota Militer Raja Khalid, di Dharhran, barat daya Abha. Pada 

tahun 1996 juga dilakukan pembangunan kota militer di Jizan 
yang berorientasi ke Yaman (Bruce, 1996). 

Arab Saudi sendiri memiliki kekuatan pesawat sebesar 

848 dan menduduki peringkat 12 dari 137, dengan 244 
pejuang serta 325 serangan yang menjadikannya peringkat ke 

9 dari 137 negara. Untuk armada transportasi sendiri Arab 

Saudi memili 49 jenis dan menjadikannya peringkat ke-16 
dari 137, sedangkan untuk pelatih militer Arab Saudi 

memiliki 207 pelatih. Total kekuatan helikopter Arab Saudi 

mencapai angka 254 dengan 34 helikopter serangan dan 

menjadikannya peringkat ke-17 dari 137 negara (Global Fire 
Power, 2019).  

Angkatan Laut Arab Saudi atau yang disebut Royal Saudi 

Navy  sendiri terbagi menjadi dua yaitu di Barat yang 
berpangkal di Jeddah, Jizan, dan Al Wajh. Sedangkan di 

bagian timur adalah pangkalan Al Jubayl, Ad Dammam, Ras 

Mishab, dan Ras al Ghar (Library of Congress, 2006). 
Angkatan Laut Arab Saudi sendiri memili total aset 55 buah, 

dimana terbagi menjadi 7 kapal perang ranjau, 8 kapal amfibi, 

7 kapal bantuan, 19 helikopter bersenjata yang bertugas 

memberikan dukungan bagi angkatan laut. Selain itu, Arab 
Saudi juga memiliki 7 Frigat, 4 Coverttes, 9 kapal patroli 

pantai (Global Fire Power, 2019). 

Kekuatan tempur Angkatan Darat Arab Saudi sendiri 
terdiri dari Brigade 4 lapis baja, 5 mekanis, 2 Infantri ringan 

(1 pengawal dan 1 pasukan khusus). Kemudian ditambah 

menjadi 12 Brigade lapis baja dan 6 Brigade mekanik di Kota 

Militer Raja Faisal di Tabuk. Selain itu juga ditambahkan 4 
Brigade lapis baja dan 11 Brigade mekanik di Kota Militer 

Raja Abdul Aziz di daerah Khamis Mushayt. Kota Militer 
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Raja Khalid dekat Hafr al Batin juga ditambah 20 Brigade 

lapis baja dan 8 Brigade mekanis. Terakhir ditambahkan 10 
Brigade mekanis di Sharawrah yang berdekatan dengan 

Yaman yaitu sekitar 150 km dari Zamak. Arab Saudi juga 

telah membangun unti tempur independen untuk menangani 

teroris. Pasukan tersebut nantinya akan melapor langsung ke 
Pangeran Sultan dan menangani langsung teroris-teroris yang 

membahayakan keamanan Arab Saudi (Global Fire Power, 

2019). 
Arab Saudi juga memiliki pasukan Garda Nasional atau 

yang disebut Saudi National Guard (SANG). Para tentara 

pasukan SANG ini menerima pelatihan dari tentara Amerika 
Serikat. pasukan ini adalah badan independen yang berdiri 

sendiri dan terpisah dari Kementrian Pertahanan dan 

Penerbangan. SANG diorganisir menjadi 3 brigade infanteri 

mekanis, 5 brigade infantry, dan satu skuadron kalaveri 
upacara. Pasukan ini adalah pasukan garis depan yang 

beroperasi penuh dan berasal dari kekuatan militer-keagamaan 

suku Sbdul Aziz, Ikhwan. SANG sendiri dilengkapi dengan 
100 kendaraan tempur infanteri Al-Fadh buatan Arab Saudi 

dan juga diperkuat dengan kendaraan lapis baja senilai US $1 

milliar. Dalam menjaga perbatasannya di laut dan darat 
dibentuk badan bernama Direktorat Jenderal Penjaga 

Perbatasan. Direktorat ini dibagi menjadi Sembilan wilayah 

yaitu; Komando Pernjaga Perbatasan di Wilayah Makkah, 

Komando Pernjaga Perbatasan di Wilayah Al-Madinah, 
Komando Pernjaga Perbatasan di Wilayah Timur, Komando 

Pernjaga Perbatasan di Wilayah Al-Jouf, Komando Pernjaga 

Perbatasan di Wilayah Najran, Komando Pernjaga Perbatasan 
di Wilayah Jazan, Komando Pernjaga Perbatasan di Wilayah 

Utara, Komando Pernjaga Perbatasan di Wilayah Tabuk, 

Komando Pernjaga Perbatasan di Wilayah Aseer (General 

Directorate of Border Guard, 2019). 
Pada tahun 2009 Arab Saudi juga pernah membantu 

Yaman dalam menangani kelompok Houthi yang bermahdzab 
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Syiah (Worth, 2010). Serangan tersebut dikarenakan 

kelompok Houthi menyebrangi perbatasan Arab Saudi-Yaman 
untuk mengepung Angkatan Darat Yaman yang sebelumnya 

melancarkan kampanye militer untuk melawan Houthi. Saat 

menyebrangi perbatasan Arab Saudi, kelompok Houthi 

menewaskan dua penjaga perbatasan Arab Saudi. Dalam 
melawan Houthi di tahun 2009 ini Arab Saudi kehilangan 133 

tentaranya. Setelah kejadian tersebut Arab Saudi lebih 

menggantungkan diri pada kekuatan udara dan artileti untuk 
melawan pemberontak yang membahayakan pasukannya 

(Worth, 2010). Arab Saudi sendiri aktif memerangi 

kelompok-kelompok dan negara Syiah seperti Iran. Iran 
sendiri diindikasi menjadi pemasok senjata dan juga 

memberikan bantuan finansial pada kelompok Houthi. 

(Marcus, 2019).  

Dengan seluruh kekuatan militer Arab Saudi tersebut 
diharapkan Arab Saudi dapat membantu Yaman dalam 

merebut kembali kekuasaannya yang sebelumnya telah 

direbut oleh Houthi. Selain itu, pemerintah Yaman juga 
membutuhkan bantuan dalam persenjataan dikarenakan 

banyaknya pangkalan militer Yaman telah diambil alih oleh 

kelompok Houthi (Ghobari, 2015).  
Dalam membantu Yaman, Arab Saudi secara aktif 

mengirimkan bantuan militer berupa persenjataan pada 

Yaman guna melawan Houthi. Selain mengirimkan bantuan 

persenjataan Arab Saudi juga membantu Yaman dengan 
membentuk koalisi dengan negara-negara Teluk untuk 

memberantas Houthi di Yaman. Koalisi yang dibangun 

Yaman ini memfokuskan diri pada penyerangan udara. Arab 
Saudi berkontribusi dengan memberikan  100 pesawat perang 

dengan 150.000 tentara perang dalam operasi militer tersebut 

(Hanna S. A., 2015). Pesawat-pesawat tersebut berasal dari 

Mesir, Maroko, Yordania, Sudam Kuwait, Uni Emirat Arab, 
Qatar dan juga Bahrain (Reuters, 2015).  
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Selain itu, Yaman merupakan salah satu negara termiskin 

dan paling tidak berkembang di dunia (Manfred W. Wenner, 
2019). Ditambah dengan sejak tahun 1990-1991 Arab Saudi 

mengurangi bantuan ekonominya secara signifikan yang 

menyebabkan perekonomian Yaman semakin lemah (Anthony 

J. D., 2000). Hal tersebut ditambah dengan perang saudara 
pada tahun 1994 yang semakin menguras ekonomi Yaman. 

Karena masalah perekonomian tersebut, Yaman selalu 

menggantungkan dirinya pada bantuan dari lembaga 
multilateral guna menopang perekonomian negaranya.  

Pada tahun 2014 saat kelompok Houthi menguasai Sana’a 

dan perang saudara yang terus berlanjut, menyebabkan 
perekonomian Yaman semakin melemah.. Akibat perang 

saudara tersebut Yaman menderita akibat inflasi dan devaluasi 

tanah Yaman. Ekonomi Yaman kontraksi sebesar 50% sejak 

perang saudara terjadi (Mashjari, 2018). Karena 
perekonomian yang terus menurun, Pemerintah Yaman 

memerlukan bantuan finansial bagi negaranya. Dengan 

penurunan pendapatan perkapita di tahun 2014 setelah Houthi 
menguasai Sana’a, Pemerintah Yaman membutuhkan bantuan 

dana dari dunia internasional untuk menopang perekonomian 

negaranya. Jika Pemerintah Yaman ingin melawan 
pemberontakan dari Houthi tentu pemerintah memerlukan 

anggaran khusus untuk menjaga keamanan dan kedaulatan 

negaranya. Namun hal tersebut tersendat oleh perekonomian 

yang menurun dan juga penguasaan pangkalan militer Yaman 
(AlArabiya, 2015).  

Dikuasainya pangkalan militer Yaman menyebabkan 

Pemerintah Yaman memerlukan anggaran baru untuk 
menyediakan pasokan senjata dalam melawan pemberontakan 

Houthi. Maka dari itu, Pemerintah Yaman meminta bantuan 

intervensi militer dari Arab Saudi yang sudah lebih maju dari 

Yaman.  
Dengan penurunan pendapatan perkapita di tahun 2014 se

telah Houthi menguasai Sana’a, Pemerintah Yaman membutu
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hkan bantuan dana dari dunia internasional untuk menopang p

erekonomian negaranya. Jika Pemerintah Yaman ingin melaw
an pemberontakan dari Houthi tentu pemerintah memerlukan 

anggaran khusus untuk menjaga keamanan dan kedaulatan ne

garanya (AlArabiya, 2015).  

Dengan dikuasainya pangkalan militer Yaman, maka Pem
erintah Yaman memerlukan anggaran baru untuk menyediaka

n pasokan senjata dalam melawan pemberontakan Houthi. Ma

ka dari itu, Pemerintah Yaman meminta bantuan intervensi mi
liter dari Arab Saudi yang sudah lebih maju dari Yaman.  

Pemerintah Yaman yang mengkhawatirkan kedaulatan 

dan keamanan negaranya, menyadari bahwa dirinya 
memerlukan bantuan dari negara tetangganya. Arab Saudi 

yang memiliki kekuatan militer dan senjata perang yang 

mutakhir serta ekonomi yang kuat adalah jawaban dari sosok 

yang dicari oleh Yaman. Jika dilihat dari kekayaan Arab 
Saudi dan juga kepemilikan senjata Arab Saudi, maka Yaman 

tidak perlu mengeluarkan anggaran militer yang besar lagi 

untuk membeli persenjataan guna melawan Houthi. Selain itu 
Arab Saudi sendiri memiliki citra yang baik bagi Pemerintah 

Yaman karena sering membantu Pemerintah Yaman baik di 

bidang perekonomian maupun keamanan sejak tahun1970-an. 

B. Persepsi Positif Pemerintah Yaman Pada Arab 

Saudi 

Pemerintah Yaman meminta bantuan intervensi militer 
pada Arab Saudi untuk menjaga keamanan negaranya. Hal 

tersebut dilakukan karena Pemerintah Yaman merasa 

kelompok Houthi mengancam keaulatan negaranya dengan 
keinginan Houthi untuk mengubah ideologi Yaman. Houthi 

yang ingin mengembalikan kekuatan Zaidi Syiah di Yaman 

tentu akan mengancam kedaulatan Yaman sebagai negara 
republik (Gopalakrishnan, 2016). Dengan menggandeng Arab 

Saudi yang sejak dulu menjadi pemimpin islam Sunni 

diharapkan persebaran Syiah di Yaman juga dapat 
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diminimalisir. Dengan keinginan Houthi untuk menjadikan 

Yaman negara berpaham Syiah tentu menjadi ancaman besar 
bagi ideologi Yaman dan juga dunia Arab. Pertentangan 

antara Sunni dan Syiah di dunia Timur Tengah telah terjadi 

sepanjang sejarah islam di wilayah Jazirah Arab (Amadeo, 

2019). 
Arab Saudi sendiri sebelumnya juga kerap 

memberikan bantuan kepada Yaman secara signifikan sejak 

tahun 1970-an. Sebelum krisis Kuwait terjadi, Arab Saudi 
memberikan bantuan kepada Yaman untuk pembangunan 

infrastruktur dan juga keuangan. Bantuan tersebut juga 

bersamaan dengan penyediaan bantuan lainnya seperti 
program pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), 

Bank Dunia, dan berbagai dana pembangunan regional 

lainnya (Anthony J. D., 2000). 

Arab Saudi sendiri selama ini telah membantu 
memberikan bantuan dalam bentuk penanggungan sebagian 

besar kebutuhan pembangunan negara Yaman melalui 

pembayaran tunai maupun berkontribusi dalam pengadaan 
barang. Infrastruktur yang dibantu oleh Arab Saudi 

diantaranya adalah pembangunan klinik medis, rumah sakit, 

masjid dan juga sekolah-sekolah. Guna membantu Yaman 
untuk memiliki armada pesawat sipil independennya, 

maskapai penerbangan nasional Arab Saudi membeli saham 

ekuitas utama di maskapai penerbangan nasional Yaman, 

Yemenia (Anthony J. D., 2000). 
Selain bantuan-bantuan tersebut, Yaman banyak 

menerima devisa dari penduduk Yaman yang telah bekerja di 

Arab Saudi sejak tahun 1970-an. Penduduk Yaman yang 
bekerja di Arab Saudi selalu melakukan pengiriman uang 

tahunan kepada keluarganya di Yaman. Menurut data 

Amerika Serikat, total bantuan pembangunan dan pengiriman 

uang ke Yaman selama lebih dari satu dekade tersebut, Sanaa 
mampu menutupi defisit neraca pembayaran tahunannya 

(Anthony J. D., 2000). 
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Selain itu terdapat berbagai kerjasama-kerjasama baik 

secara langsung maupun tidak langsung, ekonomi, sosial dan 
lain sebagainya. Salah satu bentuk kerjasama yang dibangun 

kedua negara ini adalah harus adanya pembatasan kuota 

pekerja migran dari penduduk Yaman di Arab Saudi. Masalah 

ketenagakerjaan tersebut terkandung dalam perjanjian Taif 
(1934), dimana masyarakat Yaman Utara diperbolehkan 

masuk dan bekerja di Arab Saudi tanpa visa (Britannica, 

2011) atau dapat dikatakan sebagai perjanjian bebas visa kerja 
Yaman Utara-Arab Saudi. 

Meski sempat memiliki keretakan dalam hubungannya, 

yaitu pada saat terjadi demarkasi perbatasan antar ibu kota 
Arab Saudi dengan Yaman, Riyadh dan Sanaa. Demarkasi 

tersebut dimulai pada tahun 1995 dan menimbulkan konflik 

perbatasan pada tahun 1997 konflik antar kedua negara 

tersebut terjadi secara sporadis (Anthony J. D., 2000). Namun 
pada akhirnya hubungan kedua negara tersebut tetap berjalan 

dengan baik dengan adanya berbagai kerjasama diantaranya. 

pada 5 November 2009 Angkatan Darat Kerajaan Saudi 
melancarkan serangan darat terhadap pemberontak Syiah 

Houthi saat kelompok Houthi memasuki perbatasan Arab 

Saudi (Marcus, 2019). Serangan Arab Saudi pada Houthi 
tersebut dikarenakan kelompok Houthi yang ingin menyerang 

Sana’a memasuki wilayah Arab Saudi dan menyebabkan Arab 

Saudi membantu Yaman menyelesaikan masalah Houthi pada 

saat itu. 
 Selain itu, Yaman dan Arab Saudi adalah negara yang 

bermadhzab Sunni. Hal tersebut yang menyebabkan 

pemerintah Yaman merasa dengan kesamaan ideologi yang 
dianut, akan mempermudah permintaan bantuan dari 

Pemerintah Yaman pada Arab Saudi. Arab Saudi sendiri sejak 

dulu sudah aktif melawan kelompok-kelompok Syiah. Salah 

satunya adalah kelompok Al-Qaeda yang juga memiliki 
hubungan yang kuat dengan Iran  (Marcus, 2019).   
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Pada tahun 2004 Arab Saudi juga sudah pernah 

membangun koalisi dengan negara-negara di kawasan untuk 
menyerang Yaman untuk alasan agama. Arab Saudi pada saat 

itu ingin mencegah pertumbuhan Syiah di Yaman. Syiah di 

Yaman sendiri mendapat dukungan dari Iran dan terdapat 

kelompok Syiah yang kuat bernama Al-Qaeda pada saat itu di 
Yaman (Salisbury, 2015). Hal tersebut juga menjadi tindak 

lanjut dari aksi Pemerintah Yaman yang mengusi 100 ulama 

asing di Yaman guna menumpas Al-Qaeda di Yaman di tahun 
2002 (Levinson & Coker, 2010). Dan hal tersebut terbukti 

efektif untuk menumpaskan Al-Qaeda di Yaman dalam waktu 

yang cukup singkat. 
Jika kita menilik lagi ke belakang dapat dilihat bahwa 

Arab Saudi memang sering membantu negara-negara di 

kawasan mengatasi masalah dalam negerinya. Arab Saudi 

juga pernah membantu pemerintah Yaman untuk menghukum 
Ali Abdullah Saleh yang mendukung Saddam Hussein selama 

perang Teluk di tahun 1991 (Brands, 1991). Sebelum Yaman 

Utara dan Yaman Selatan bergabung, Yaman Selatan atau 
Republik Demokratik Rakyat Yaman (PDRY) merupakan 

satu-satunya negara komunis di dunia Arab. Arab Saudi yang 

merasa PDRY adalah ancaman bagi dunia Arab, membuat 
Arab Saudi mendukung setiap pihak yang ingin melawan 

orang-orang Yaman Selatan. Arab Saudi mendukung setiap 

pihak tersebut selama dua dekade. Pada tahun 1989 Osama 

bin Laden yang baru memenangkan mujahidin di Afghanistan 
dalam melawan Rusia menawarkan untuk membebaskan 

Yaman Selatan dari pengaruh komunis. Namun tawaran 

Osama bin Laden tersebut ditolak oleh intelijen Arab Saudi 
saat itu, Pangeran Turki bin Faisal karena menurutnya Yaman 

selatan akan runtuh dengan sendirinya (Riedel, 2019).  

Selain itu, bersama dengan dukungan GCC (Dewan 

Kerjasama Teluk), Arab Saudi menekan gerakan pro-
demokrasi yang dipimpin oleh Kelompok Syiah di Bahrain 

sekaligus memberikan keamanan bagi keluarga Al-Khalifa 
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yang memimpin Bahrain (Jacinto, 2011). Arab Saudi juga 

membentuk sekaligus berperan sebagai donatur dalam Front 
Islam di Suriah sebagai bentuk upaya pengusiran pemerintah 

Bashar Al-Assad (Lund, 2014). Selain memberikan bantuan 

dalam pengamanan kedaulatan Arab Saudi juga membantu 

negara-negara tersebut untuk menjaga keamanannya tanpa 
merusak kedaulatan yang dimilikinya. 

Jika kita melihat lebih ke belakang lagi pada tahun 1962 

saat terjadi revolusi di Yaman, Mesir melihat dari sisi 
revolusioner dan ingin mencegah intervensi Arab Saudi 

karena Arab Saudi merupakan kaum anti-revolusioner. Disaat 

Mesir memberikan dukungan militer untuk terjadi revolusi di 
Yaman, Arab Saudi hanya menyediakan uang dan 

persenjataan pada kaum-kaum yang masih setia pada monarki 

Yaman pada saat itu. Arab Saudi memberi dukungan pada 

Yaman secara material maupun moral (Jayyusi, 2011). 
Jika dilihat dari pemaparan diatas, Arab Saudi adalah 

negara yang aktif memerangi kelompok-kelompok radikal 

berpaham Syiah. Selain itu, Arab Saudi juga merupakan 
negara yang senantiasa membantu Yaman di masa-masa 

sulitnya. Hal tersebut membuat pemerintah memeliki 

pandangan yang positif terhadap Arab Saudi. Sebagai negara 
yang kaya dan kuat Arab Saudi selalu membantu negara-

negara di kawasan untuk menyelesaikan masalah dalam 

negerinya tanpa mengancam kedaulatan yang dimiliki 

pemerintah. 


